Hirdetmény
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 02-02-000196, székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 7/A)
Igazgatósága a 2018. év október 8. napján 16 órára rendkívüli közgyűlés hívott össze a Bóly Erzsébet Vigadóba (7754 Bóly,
Erzsébet tér 1.) az alábbi napirenddel:
A közgyűlés napirendje:
1. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet – az Integrációs Szervezet 12/2017., 13/2017., 14/2017. számú irányelveinek figyelembevételével történő – teljes betét és más visszafizetendő pénzeszköz, a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állományának, valamint
a hitel és pénzkölcsön szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses állományának a Hpt. 17. § és 17/A. § rendelkezései szerint másik
hitelintézetre történő átruházásáról, valamint az ingatlan és egyéb vagyontárgyai értékesítéséről. Felhatalmazás az ügyvezetés részére a
kapcsolódó szerződések előkészítésére, a szükséges tárgyalások lefolytatására és a szükséges egyéb intézkedések megtételére, a vonatkozó szerződések aláírására és a szerződések Takarékszövetkezet által történő teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
2. Döntés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet működése befejezéséről, egyúttal a tevékenységi engedélye Magyar Nemzeti Bank részére
történő visszaadásának kezdeményezéséről és a jogutód nélküli megszűnésről. Felhatalmazás az ügyvezetés és az Igazgatóság részére az
ezen döntés végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Igazgatósága a fenti napirendi pontokkal 2018. október 12. napjára 15:30 órára hívja össze, azonos helyszínre.
Az első és a megismételt közgyűlés határozatképtelensége esetére, az Szhitv. 17/H. § (5) bekezdése szerinti
megismételt közgyűlést a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága 2018. október 12. napjára 16:00
órára hívja össze, azonos helyszínre.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet összes tagja által képviselt szavazatok több mint a felét képviselő tag jelen van.
A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társasággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének
tárgyában történő döntéshozatal esetén a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet összes tagja által képviselt
szavazatok legalább kétharmadát képviselő tag jelen van.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni.
A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak tagot hatalmazhat meg a közgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag
kizárólag egy további tagot képviselhet. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke és tagja, továbbá a könyvvizsgáló.
A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) nappal követő időpontra
hívják össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.
A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társasággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének
tárgyában történő döntéshozatal esetén a megismételt közgyűlés határozatképességére az eredeti közgyűlés határozatképességére vonatkozó
szabályok irányadók.
Ha a Szövetkezeti Hitelintézet a szabályosan összehívott két, egymást követő közgyűlése is határozatképtelen, a mindkét közgyűlés napirendjén
szereplő alapszabály-módosítás, a Szövetkezeti Hitelintézet egyesülése, szétválása, gazdasági társasággá történő átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben
a jelenlévők által képviselt szavazatok legalább kétharmada elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:
a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
b) ha a Szövetkezeti Hitelintézet rendelkezik honlappal, legalább honlapján, valamint egy országos napilapban és egy, a Szövetkezeti Hitel
intézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt közgyűlés előtt 3 nappal meghirdették a megismételt közgyűlés
helyét, idejét és napirendjét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának szavazatával döntés hozható.
Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi
időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.
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